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FISICA les forces 
Caracteristiques de les forces 
Les forces que exerceixen els cossos entre si poden produir canvis de 
moviment o de posició, i també deformacions. 

Poden ser per contacte o a distància i la seva unitat en el SI és el Newton (N). 

Les forces són magnituds vectorials (es representen mitjançant vectors). 

Efectes de les forces 

 Canvis en l’estat de repòs o de moviment •
 Canvis de direcció en els moviments •
 Canvis en la forma (deformacions) •
 Canvis de posició del cos sobre el qual actuen •

 

LLEI DE HOOKE 

La propietat de la deformació dels objectes produïda per les forces es recullen 
en la llei de Hooke. 

F= k·d 

La força és igual a la constant elàstica per el desplaçament. 

RECORDA: La unitat de la constant elàstica és N/m. El desplaçament es pot 
escriure com en els temes anteriors (Ax). 

 
 

 

 

La constant elàstica és el pendent en la representació. 

Exemple 

Una molla s’allarga 5cm quan se li aplica una força de 200N. Determina: 

La seva constant elàstica. 

La distància que es comprimirà si li apliquem una força de 500N. 

Límit elàstic 

Límit de ruptura o 
trencament 

F(N) 

Ax(m) 
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-Dibuixar el problema per visualitzar-lo si es vol 

-Escriure les dades: 

d=5cm=0,05m 

F=200N 

k=? 

-Escriure la fórmula, substituir-la amb les dades i resoldre-la (aïllant la 
incògnita) 

F=k·d 

200N= k·0,05m 

k= 200N/0,05m 

k= 4000N/m 

EQUILIBRI DE FORCES 

Perquè un cos estigui en equilibri ha d’estar en equilibri de translació i de 
rotació. 

 Equilibri de translació: Quan la suma de totes les forces que actuen a •
sobre dona com a resultat 0 (no es mou) 

 Equilibri de rotació: Quan no pot girar •
 

Parell de forces: Es diu parell de forces el conjunt de forces  iguals, oposades i 
no concurrents. 

EL PES 

El pes d’un cos és la força en què la Terra l’atreu.  

 El centre de gravetat és el punt d’aplicació del pes en un cos determinat. •
Per a què un objecte quedi estable i no caigui quan es balancegi cal que 
la vertical del seu centre de gravetat quedi per sota de la seva base de 
recolzament. 

 

 

 

1r. Estable /2n. Inestable 

 


